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Вступ
Важну роль в техніці рухомого радіозв'язку грає
використовування радіочастотного спектру в діапазоні від 300
мГц до 300 ГГц. Частоти цього діапазону називають
надвисокими (НВЧ), їм відповідають дециметрові, сантиметрові
і міліметрові довжини хвиль. Як відомо, достоїнства діапазону
НВЧ полягають в його широкосмуговій, а отже, у великій
інформативній місткості, в можливості організації великої
кількості каналів зв'язку. Зв'язок на НВЧ може здійснюватися
за допомогою направлених антен, що дозволяє понизити рівні
потужності передаючих пристроїв, збільшити дальність зв'язку і
підвищити перешкодозахисну приймачів. Апаратура діапазону
НВЧ володіє добрими масо габаритні показниками, що істотне в
телекомунікаційних(ТК) системах.
В даний час на НВЧ працює багато хто , наприклад космічний,
супутниковий, стільниковий зв'язок, навігаційні системи
морських, повітряних і наземних рухомих об'єктів і ін.
Таким чином, загальна підготовка фахівців по засобах зв'язку з
рухомими об'єктами повинна включати вивчення основ техніки
НВЧ, властивостей і можливостей застосування конкретних
мікрохвильових пристроїв в ТК системах.
Навчально-методична
посібник,
що
включає
цикл
лабораторних робіт по дисципліні «Мікрохвильова техніка в
телекомунікаційних системах», передбачає вивчення і
дослідження деяких мікрохвильових пристроїв, зокрема
пристроїв в мікросмужковому виконанні, а також знайомство з
вимірювальною апаратурою і методами вимірювання
параметрів мікрохвильових пристроїв.
ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
При підготовці до роботи студентам слід:
по конспектах лекцій і рекомендованій літературі вивчити
матеріал, що відноситься до лабораторної роботи;
ознайомитися з описом роботи, продумати відповіді на контрольні
питання.

ЖДТУ

Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний технологічний університет

Порядок роботи в лабораторії
Лабораторні роботи виконуються бригадами з двох-трьох чоловік.
Лабораторна робота № 1 присвячена вивченню достатньо складного
мікрохвильового вимірювального приладу (тип Р2-106) і методики
роботи з ним. Всі подальші роботи (№ 2,3,4) проводяться із
застосуванням цього приладу. Кожна лабораторна робота розрахована на
самостійну підготовку і два аудиторні заняття (чотири години). Перше
заняття — практичне виконання роботи, друге — захист звіту і
контрольна співбесіда. Практична частина роботи для успішних
студентів може бути індивідуально розширений.
Включати прилади і починати виконання роботи слідує тільки з
дозволу викладача після перевірки підготовленої схеми і відповіді на
контрольні питання. Під час проведення роботи повинен вестися
технічний протокол, який може бути загальним на бригаду. На початку
протоколу указується номер і назва лабораторної роботи, прізвища
виконавців, номер учбової групи і дата виконання роботи.
В протокол заносяться всі результати роботи і дані, необхідні при
складанні звіту.
Студент допускається до заліку або екзамену з даної дисципліни
тільки за умови успішного індивідуального захисту звітів по всіх
виконаних лабораторних роботах, передбачених програмою.
Вимоги безпеки при роботі в лабораторії
Перед початком роботи в лабораторії кожний студент повинен
ознайомитися з вимогами безпеки і пройти інструктаж, який
проводиться викладачем і підтверджується особистим підписом
студента в спеціальному журналі.
Електроживлення лабораторних приладів здійснюється від сіті
змінного струму напругою 220 В і частотою 50 Гц, тому існує
потенційна небезпека поразки електричним струмом і виникнення
пожежі. Працюючим в лабораторії слід звертати увагу на стан
зовнішньої електричної проводки, а також на електричні роз'єми,
вимикачі, контактні з'єднання. Оголення дротів, погана якість контактів
може привести до перегріву і спалаху проводки, до безпосереднього
контакту оператора із струмопровідними елементами, до поразки
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струмом. За станом проводки ведеться постійний нагляд, проте якщо
подібні несправності все ж таки виявляються, то студент, що виконує
роботу, повинен негайно відключити прилади лабораторної установки
відповідними вимикачами і повідомити про несправності викладача.
Студентам категорично забороняється самостійно проводити ремонтні
роботи, як з електропроводкою, так і з приладами.
Усередині приладів існують пристрої з більш високою живлячою
напругою. Наприклад, на аноди індикаторних електроннопроменевих
трубок подаються постійні напруги більше 1000 В. Однак захисна
ізоляція приладів і заземлення їх корпусів гарантує електро безпека.
До складу лабораторних установок входять прилади і пристрої, що
працюють в дециметровому діапазоні надвисоких частот. Відомо, що
тривала і систематична дія на людину НВЧ- випромінювань може завдати
шкоди здоров'ю. Потенційно шкідливими вважаються випромінювання з
потоком потужності більше 10 мкВт/см2. По цьому показнику
виконувані лабораторні роботи безпечні. Лабораторні НВЧгенератори мають малу вихідну потужність (менше 10 мВт). Лінії
передачі енергії є або повністю екранованими (наприклад, коаксіальні
лінії), або добре екранованими (наприклад, мікросмужкові лінії). То леї
слід сказати про мікрохвильові вузли, що вивчаються. Таким чином,
дія НВЧ- випромінювань в лабораторії практично усунена і вони не є
чинником небезпеки.
Отже, в цілях безпеки роботи студентам слід:
пройти інструктаж по техніці безпеки;
знати існуючі чинники небезпеки;
знать правила поведінки і роботи в лабораторії;
бути уважними при виконанні робіт;
не захаращувати робочі місця сторонніми предметами (сумки, одяг,
телефони і т. п.);
не включати самостійно контактори сіті живлення;
включати апаратуру тільки після її вивчення по методичних
вказівках і з дозволу викладача;
не залишати без спостереження включену апаратуру;
повідомляти викладачу про несправності апаратури або
електропроводки;
не усувати несправності самостійно.
Лабораторна робота № 1
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ВИМІРНИК КСХ ПАНОРАМНИЙ ТИПУ Р2-106
Мета роботи: вивчення принципу дії панорамного вимірника КСХ
типу Р2-106, а також оволодіння методикою роботи з цим приладом
для проведення подальших досліджень характеристик мікрохвильових
пристроїв.

1. Загальні відомості про панорамного вимірника КСХ типу
Р2-106 1.1. Основні технічні дані приладу типу Р2-106
Прилад призначений для відображення на екрані індикатора і
вимірювання частотних характеристик коефіцієнта стоячої хвилі (КСХ) і
ослаблення пасивних мікрохвильових пристроїв коаксіального тракту.
Радіочастотні роз'єми приладу коаксіального типу з діаметрами
провідників 3,5/1,52 мм мають хвильовий опір Z = 50 Ом. До приладу
через переходи можуть приєднуватися пристрої з іншими розмірами
роз'ємів (наприклад, 7/3,04 або 16/6,95).
Робочий діапазон частот широкий і рівний 0,01.2,14 ГГц (10. 2140
Мгц), що відповідає довжинам електромагнітних хвиль від 30 м до 14
см. Як відомо, радіочастоти, перевищуючих 300 Мгц (л = 1 м),
використовуються в техніці надвисоких частот. Таким чином, прилад
типу Р2-106 дозволяє проводити вимірювання не тільки на « низьких
частотах », але і на НВЧ в діапазоні дециметрових хвиль.
Основним режимом роботи приладу є режим автоматичної
періодичної
перебудови
(гойдання)
частоти
по
лінійному
(«пилкоподібному») закону з періодом гойдання 0,08 з. Можлива також
робота з періодом гойдання 1 з, 10 з і ручна перебудова частоти
генератора (ГКЧ).
Максимальна смуга гойдання відповідає смузі робочих частот
приладу. Межі смуги гойдання можуть плавно регулюватися, при цьому
мінімальна смуга гойдання не повинна перевищувати 0,5% від верхньої
частоти встановленої смуги.
Діапазон вимірювання КСХ складає 1,05... 5. Похибка вимірювання
КСХ складає (± 5Kсв)% при Kсв 2,0 (де Kсв - заміряне значення КСХ).
Діапазон вимірювання ослаблення 0...40 дБ. Похибка вимірювання
ослаблення ±(0,04А + 0,3) дБ при КСХ входів досліджуваного
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чотириполюсника не більше 1,2 (де А — зміряне значення ослаблення в
децибелах).

1.2. Принцип дії
Основним параметром вузлів НВЧ є коефіцієнт віддзеркалення Г, а
для «прохідних вузлів» ще і коефіцієнт передачі Kп. Обидва коефіцієнти є
комплексними і враховують не тільки зміну амплітуд відображеної і
пройшла хвилі щодо хвилі падаючої, але і фазові зміни цих хвиль. На
практиці часто обмежуються вимірюванням тільки числових значень
(модулів) цих коефіцієнтів (|Г| і |Kп|) або пов'язаних з ними величин:
коефіцієнта стоячої хвилі (Kсв) і ослаблення А.

(1)

(2)
де Рпад, Ротр, Рвих – потужності падаючого (вхідного), відображеного і
вихідного (що пройшов) НВЧ- сигналів.
Метод вимірювання КСХ і ослаблення заснований на
використовуванні співвідношень (1) і (2). Для виділення сигналів,
пропорційних величинам Рпад, Ротр, Рвих в заданій смузі частот,
застосовані НВЧ- детектори, що працюють при малих рівнях що
подаються на них сигналів. В цьому випадку вольт амперна детекторна
характеристика квадратична і вихідний сигнал (випрямлений струм в
навантаженні детектора) пропорційний потужності НВЧ- сигналу на вході
детектора.
Квадратичність детекторної характеристики забезпечується при
вихідній напрузі детектора не більше 2 мВ, що відповідає відліку по
індикатору мінус 17 дБ.
Сигнал, пропорційний Рвих (необхідний для розрахунку ослаблення А),
знімається з детекторної головки, що підключається як крайове
навантаження до виходу досліджуваного вузла. Сигнал, пропорційний Ротр
(необхідний для розрахунку КСХ), знімається з детектора направленого
моста (датчик КСХ), що включається між НВЧ- генератором і
досліджуваним вузлом і реагуючого на відображену потужність.
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Направлений міст, окрім вказаної функції, виконує також роль
розв'язки, що ослабляє проходячі сигнали на 6 дБ, що істотно зменшує
погрішність вимірювання КСХ через наявність у вимірювальному
тракті хвиль, відображених від входу досліджуваного вузла і виходу
НВЧ- генератора.
На екрані індикатора в процесі вимірювань спостерігається лінія, що
відображає у вибраній смузі частот напругу з виходу детектора
відображеної хвилі, або напруга з виходу детектора пройшла — вихідної
хвилі. Для забезпечення можливості кількісної оцінки КСХ або
ослаблення по характеру спостережуваних ліній необхідна прив'язка
вказаних напруг до рівня падаючої хвилі. З цією метою перед проведенням
вимірювань проводиться калібрування приладу, методика якого
приведена нижче. Процесу калібрування супроводить процес
нормалізації, який дозволяє внести в пам'ять приладу і автоматично
врахувати не ідентичність (неоднаковість) визначення відношення сигналів
у всіх точках спостережуваних частотних характеристик. Зокрема,
нормалізація виключає необхідність в підборі детекторів з ідентичними
частотними характеристиками. При нормалізації в режимі калібрування
відбувається запам'ятовування рівня падаючої потужності, яка
залишається в процесі вимірювань практично незмінною, завдяки системі
автоматичного регулювання потужності (АРМ). Запам'ятовування
виключає необхідність в постійній подачі сигналу падаючої потужності
на обчислювальний пристрій індикатора (вхід «R» —вимкнений).
Частотна залежність КСХ або ослаблення відображається на екрані
індикатора. Відлік значень, що виміряються, проводиться на вибраній
частоті по цифрових табло індикатора. Величини, характеризуючи
віддзеркалення, що вимірюються, відлічуються в одиницях КСХ або в
децибелах «зворотних втрат»; величина ослаблення, що виміряється, в
децибелах.
Конструктивно «Вимірник КСХН панорамний» типу Р2-106
оформлений у вигляді двох окремих блоків: генератора частоти (ГКЧ)
типа Я2Р- 74 і уніфікованого індикаторного блоку Я2Р- 70, В комплект
приладу входять також виносні НВЧ- вузли, а саме: головка детекторна
для вимірювання ослаблення, міст направлений (датчик КСХ),
навантаження злагоджене, навантаження з Kсв = = 1,4 і 2,0,
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короткозамикач, перехід коаксіальний, атенюатори з ослабленням 10 і
40 дБ, кабелі сполучні.

1.3. Генератор частоти, що гойдається
Основні параметри генератора Я2Р-74 наступні: діапазон
частот 0,01. 2,14 ГГц; вихідна потужність 10 мВт;
похибка установки частоти ±3 Мгц при частоті до 0,6 ГГц
±0,5% при частоті вище 0,6 ГГц.

Генератор є широко діапазонним. Вихідні частоти виходять при
змішенні частот перебудовуваного НВЧ- генератора (fген = 4,5...6,64
ГГЦ) і частоти НВЧ- гетеродина(fген = 4,5 ГГЦ = const).
Вихідний НВЧ- сигнал (f= 0,01 ...2,14 ГГЦ) може імпульсний
модулюватися сигналом типу «меандр» з частотою F = 100 кГц, яка
виходить шляхом розподілу частоти високостабільного кварцового
генератора.
Перебудова частоти НВЧ- генератора, а значить, і частоти вихідного
сигналу /, здійснюється за допомогою управляючого струму. Величина
струму і його зміни підкоряються управляючому коду, що вводиться
оператором при установці граничних значень частоти, що гойдається, які
висвічуються на табло лицьової панелі приладу.
Схема посилення вихідного НВЧ- сигналу містить систему
автоматичного регулювання потужності, яка, використовуючи сигнал
помилки з датчика АРМ, утримує потужність вихідного НВЧ- сигналу
на встановленому рівні з достатнім ступенем точності у всьому
діапазоні частот.
В блоці ГКЧ формується також сигнал, що управляє
горизонтальною частотною розгорткою ЕЛТ індикатора. Відлік частоти в
будь-якій точці розгортки здійснюється за допомогою пересувної
частотної мітки і свідчень цифрового табло.
Основні органи оперативного регулювання і настройки ГКЧ виведені
на його передню панель і забезпечені відповідними написами і
символами (табл. 1).

Таблиця 1. Органи регулювання і напису на панелі ГКЧ
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Кнопки управління на передній панелі ГКЧ утворюють чотири
групи:
1)FO,PII4, AFmax, з-Е;
2)F 2 ,F 1 ,F 0 ,МРКЧ,#,Х;
3)СТАРТ, СТОП;
4)0,08; 1; 10.
Кнопки кожної групи взаємозв'язані, тобто при натисненні будьякій з кнопок решта кнопок вимикається. При включенні кнопок без
світлової індикації («#» і «Х») зникає світлова індикація кнопок
«F1,F0»або «F2», що раніше включаються, відповідно.

1.4. Блок індикаторний
Блок індикаторний типу Я2Р-70 є багатофункціональним,
уніфікованим і використовується у складі панорамних вимірників КСХ і
ослаблення коаксіальних і хвилеводних пристроїв різних частотних
діапазонів. Блок дозволяє спостерігати на екрані електроннопроменевої трубки частотні характеристики КСХ і ослаблення у
вибраній смузі частот, а також проводити відлік величин, що
виміряються, по цифрових табло в режимах автоматичної і ручної
перебудови частоти ГЧК.
Інформаційні імпульсні сигнали, що поступають на входи
індикатора з виходів НВЧ- детекторів, мають форму «меандра» з частотою
100 кГц, яка є частотою амплітудної модуляції НВЧ- сигналів.
Індикаторний блок має три основні сигнальні входи:
вхід «A» для сигналу відображеної хвилі (канал 1);
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вхід «B» для сигналу минулої хвилі (канал 2);
вхід «R» для опорного сигналу падаючої хвилі.
Максимальна напруга сигналів, що поступають на сигнальні входи,
складає 100 мВ і може змінюватися до мінус 50 дБ для входів «А» і «В»
і до мінус 35 дБ для входу «R».
Вибір режиму роботи приладу по каналу 1 здійснюється залежними
кнопками А і A/R, а по каналу 2 — залежними кнопками В, B/R, R, «-».
Режими «A», «B», «R» забезпечують безпосередній аналіз сигналів,
що поступають на відповідні входи, тобто їх панорамну індикацію,
вимірювання відносних змін, а також вимірювання абсолютних значень
сигналів.
Режими «A/R» і «B/R» забезпечують аналіз відносин сигналів, що
поступають на входи «А», «В», «R» в одиницях КСХ (от1 до ?) і
одиницях ослаблення дБ.
Індикація відносин проводиться з перемиканням масштабу: 10; 5; 1;
0,25 дБ на один великий розподіл шкали панорамного індикатора.
В режимах «А» і «А/R» на екрані індикатора можна висвітити
допоміжну горизонтальну візирну лінію, переміщувану по вертикалі
для аналізу сигналів.
Перед проведенням вимірювань на НВЧ, прилад калібрується по
середньому значенню відображеного сигналу при короткому замиканні
(КЗ) і холостому ходу (XX) НВЧ- тракту. Як відомо, в цих режимах
амплітуда відображеної хвилі рівна амплітуді падаючої, тобто |Г| = = 1,
аKсв= ?. Усереднена частотна характеристика при холостому ходу і
короткому замиканні НВЧ- тракту, отримана в процесі нормалізації і
калібрування приладу, вводиться в те, що запам'ятовує пристрій (кнопка
« # ») і автоматично враховується в результатах подальших вимірювань.
НВЧ- детектори працюють на початковому — квадратичній ділянці
детекторної характеристики, тому сигнали, що поступають на входи
«А», «В» і «R» пропорційні потужності НВЧ-сигналів на вході
детекторів, при цьому логарифмічне відношення порівнюваних сигналів
?А ?В і ?R розраховується із співвідношення

Квадратична ділянка детекторної характеристики обмежена і
дозволяє користуватися приведеним співвідношенням при змінах
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ослабления А в межах 0...25 дБ. Для розширення динамічного діапазону
вимірювання логарифмічних відносин в приладі передбачена корекція
неквадратичності характеристик детекторів
шляхом
штучної
деформації
логарифмічних
характеристик
перетворювачів сигналів (шліци у входів «А», «В», «R»). Виділення
інформації про модуль коефіцієнта віддзеркаленняя
і ослабленніи

проводиться в обчислювальному

пристрої індикатора з використанням логарифмічних перетворювачів,
при яких сигнали А, В, R перетвориться до виду lgA, lgB, lgR, -lgR. При
подачі команд «A/R» і «B/R» здійснюється відповідне віднімання
перетворених сигналів: «lgA — lgR» і «lgB — lgR», т. е обчислення lg
AR і lgBR. За відсутності вказаних команд сигнали А і В проходять на
вихід арифметичного пристрою безпосередньо без обробки.
На лицьову панель індикатора виведені органи управління і
регулювання, вказані в табл. 2.

Таблиця 2. Органи управління, напису, символи на панелі
індикатора
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1.5. Комплект НВЧ-вузлів
До складу комплекту входять вузли, що включаються в зовнішній
НВЧ- тракт і забезпечуючі вимірювання КСХ і ослаблення. Комплект
складається з датчика КСХ (направленого моста), головки детекторної,
навантаження
злагодженої,
короткозамикач,
коаксіальних
навантажень з Kсв = 1,4 і 2, атенюаторів з ослабленням 10 і 40 дБ,
допоміжних коаксіальних переходів і сполучних кабелів.
Датчик КСХ служить для виділення і подачі на індикатор сигналу,
пропорційного коефіцієнту віддзеркалення досліджуваного НВЧвузла. Датчик КСХ — направлений міст є шести децибельний
резистивний дільником, утвореним трьома НВЧ- резисторами, опір яких
рівно хвильовому опору під'єднуваної НВЧ- лінії передачі (ZQ = 50 Ом).

ЖДТУ

Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний технологічний університет

Резистори сполучені в трикутник, до вершин якого приєднано три
коаксіальні лінії. Одна лінія підключена до генератора НВЧ, друга
навантажена на злагоджене навантаження, а третя - закінчується ВЧразьемом, до якого підключається калібрувальний або виміряється НВЧпристрій. За наявності відображеного НВЧ- сигналу в мосту між другою і
третьою лінією виникає напруга розбалансу, яка знімається за допомогою
симетруючого ланцюга з вбудованим детекторним діодом і передається
кабелем на вихідний НЧ- роз'єм моста. Величина цієї напруги
пропорційна модулю коефіцієнта віддзеркалення (|Г|) досліджуваного
НВЧ- пристрою.
Основними характеристиками направленого моста є спрямованість
(D = 37 дБ) і КСХ НВЧ- входів (КСХ = 1,2). Мости за принципом своєї дії
є пристроями більш широкосмуговими, ніж направлені відгалужувачі,
виконувані на відрізках лінії передачі. Проте вони застосовуються
тільки в нижній частині діапазону НВЧ через трудність збереження
величини опору резисторів, створюючих мости, що приводить до
розузгодження пристрою і збільшення погрішності вимірювань.
Головка детекторна є датчиком рівня потужності, що пройшла
досліджуваний пристрій. З виходу головки на індикатор подається НЧсигнал, пропорційний коефіцієнту ослаблення. Якість узгодження
детекторної головки у всьому НВЧ- діапазоні приладу визначає
погрішність вимірювання ослаблення. КСХ головки до частоти в 2 ГГц
складає не більше 1,2.
Злагоджене навантаження виконано на НВЧ- резисторі, має Kсв < <
1,2 і використовується як крайовий пристрій НВЧ- тракту, що працює в
режимі якнайменших віддзеркалень (в режимі « хвиль, що біжать »).
Короткозамикач служить для повного віддзеркалення хвиль, тобто
для створення режиму короткого замикання (режиму « стоячих хвиль»),
при калібруванні приладу. Короткозамикач — широкосмуговий пристрій,
що має на всіх частотах робочого діапазону |Г| = 1 (Kсв = 1).
Коаксіальні навантаження з певними значеннями КСХ (1,4 і 2) є
крайовими пристроями ( мають тільки «вхід»), виконані на основі тонко
плівкових НВЧ- резисторів з використанням спеціальних конструктивних
неоднорідностей, що створюють віддзеркалення, відповідні вказаним
КСХ. Навантаження використовуються для проведення контрольних
вимірювань КСХ як зразкові заходи віддзеркалення.
Коаксіальні атенюатори є прохідними пристроями, також виконані
на основі тонко плівкових резисторів. Вони призначені для ослаблення
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(часткового поглинання) проходячих сигналів. В даному приладі
використовуються при проведенні контрольних вимірювань як заходи
ослаблення (А = 10 і 40 дБ).
Сполучні кабелі і переходи є відрізками коаксіальної лінії передачі з
приєднувальними роз'ємами і служать для передачі сигналів до
пристроїв вимірювальної установки. Хвильовий опір кабелів і переходів
Z0 = 50 Ом. При передачі НВЧ- сигналу кабелі працюють на поперечній
електромагнітній хвилі (Т-хвилі). Приєднувальні роз'єми достатньо
мініатюрні і вимагають акуратного обігу в процесі монтажу тракту.
2. Порядок проведення роботи 2.1.
Підготовка до вимірювань
УВАГА! Проводити з'єднання елементів, вузлів і включення блоків в
сіть дозволяється тільки після уважного ознайомлення з принципом дії
приладу, призначенням органів регулювання і управління; засвоєння
вимог техніки безпеки.
Підготовка до вимірювань проводиться в наступній послідовності.
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Мал. 1. Структурна схема вимірника Р2-106 при калібруванні і
вимірюваннях КСХ
1. З'єднайте блоки приладу і НВЧ- вузли по структурній схемі (мал. 1,
2), відповідній майбутнім вимірюванням. Операція з'єднання вимагає
акуратності, уваги, в осоружному випадку можуть бути пошкоджений
сполучні коаксіальні роз'єми кабелів і НВЧ- пристроїв.
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Мал. 2. Структурна схема вимірника Р2-106 при калібруванні і
вимірюваннях ослаблення
2. Включіть тумблер «СІТЬ» індикатора і ГКЧ. На включеному ГКЧ
повинна з'явитися світлова індикація кнопок «F max » « СТОП »,«M»,
«0,08» і зажевріти табло «M».
3. Приведіть у включене положення наступні кнопки індикатора:
канал 1: «10», «A»; канал 2: «10», «R». Решту кнопок вимкнути.
4. Тумблер «AM» на задній панелі блоку ГКЧ повинен бути
встановлений у включене — верхнє — положення (встановлений наперед
— індикатор «АM» горить).
5. Включіть кнопки «НВЧ» і «СТАРТ». Ручками виберіть місце
зображення на екрані індикатора. Плавно
обертаючи ручку
«M», переконайтеся, що свідчення табло «M» встановлюються на крайні
значення діапазону частот приладу (0,01.2,14 ГГц). При обертанні ручки
« М » уздовж лінії частотної розгортки повинна переміщатися «частотна
мітка».
6. Встановіть задані крайні частоти діапазону ГКЧ, в якому
проводитимуться вимірювання характеристик вузлів. Перед установкою
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частот, переконайтеся що кнопки індикатора ^1 ^2 і ^ вимкнені, інакше
вони блокуватимуть органи перебудови частоти ГЧК.
Установка частоти ГКЧ проводиться в наступному порядку:
послідовно включите кнопки «СТОП», «F1 —F2», «F1 F0»;
кнопками набірного поля наберіть чисельне значення нижньої
частоти діапазону і введіть його в пам'ять приладу натисненням кнопки
« » (кнопка «FjF0» при цьому вимкнеться). Набрана частота в ГГц
висвічується на табло, при цьому все табло повинне бути заповнено
цифрами. Незначущі розряди табло слід заповнити нулями. Перший
розряд табло відповідає десяткам ГГц, другий — одиницям ГГц і т. д.;
включіть кнопку «F2»;
наберіть чисельне значення верхньої частоти робочого діапазону і
введіть його в пам'ять приладу кнопкою «» («F2» вимкнеться).
Примітка: якщо в процесі набору необхідно повторити набір верхньої
або нижньої частоти, то слід натискувати кнопку «X» (кнопка «F1F0»
АБО «F2» ВИМКНЕТЬСЯ), включити кнопку «F1 F0» АБО «F2» і повторити
набір з введенням в пам'ять набраного значення.
Включіть кнопки « СТАРТ » « М ».
Плавно обертаючи ручку «М», переконайтеся в тому, що крайні
свідчення світлового табло відповідають набраним частотам.
7. Перевірте якість стабілізації і межі вихідного рівня потужності
генератора при роботі системи АРМ. Для цього підключите до вихідного
вимірювального НВЧ- роз'єму ГКЧ злагоджене навантаження.
Обертаючи ручку «РІВЕНЬ», спостерігайте частотну характеристику на
екрані ЕЛТ. Перевірка може проходити по входах «A», «B» і «R». При
включенні масштабної межі 5дБ/div повинна спостерігатися лінія з
частотною нерівномірністю порядку ±0,6 дБ при змінах вихідної
потужності ГКЧ (ручкою « РІВЕНЬ») не менше ніж на 10 дБ.
При спостереженні якості стабілізації потужності по входах «A» і «B»
нерівномірність спостережуваної лінії може бути викликаний не тільки
змінами потужності при працюючій системі АРМ, але і неідентичністю
частотних характеристик НВЧ- вузлів, що включаються в канали А і В.
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2.2. Проведення вимірювань
Основним режимом роботи приладу при панорамному вимірюванні
КСХ і ослаблення є режим автоматичної перебудови частоти ГКЧ з
періодом гойдання 0,08 сек.
Можливі інші режими роботи ГКЧ: гойдання з іншим періодом, ручне
гойдання частоти, вимірювання на фіксованих частотах.
Панорамне вимірювання КСХ в режимі
автоматичної перебудови частоти
Послідовність вимірювань наступна.
З'єднайте блоки і вузли установки відповідно до структурної
схеми мал. 1.
Проведіть підготовку до вимірювань відповідно до п. 2.1.
Ручкою «РІВЕНЬ» встановите свідчення табло каналу 1 (кнопка «A»
— включена, кнопка в положенні «dB») в межах від мінус 7 до мінус 10
дБ на частоті, де сигнал максимальний.
При розімкненому вимірювальному роз'ємі (|Г| =1) включите кнопку
^1 (провівши перше калібрування каналу 1), в режимі холостого ходу.
Цифрове табло каналу 1 повинне показувати 0 дБ.
Якщо має місце інший відлік, то шліцом > Про Ч; встановіть
свідчення табло 0 дБ.
Включіть лінію електронного візиря кнопкою «—».
Сумістіть лінію електронного візиру з
першою
калібрувальною лінією, обертаючи ручки
каналу 2.
Перебудовувавши частоту мітки ручкою
«М»,
переконайтеся, що величина 0 дБ зберігається у всьому встановленому
діапазоні частот з відхиленням не більш ±0,2 дБ.
Підключіть до вимірювального роз'єму короткозамыкатель (|Г| == 1).
Включіть кнопку ^ 2 (команда на друге калібрування каналу 1), тим
самим провівши калібрування по короткому замиканню і
усереднювання результатів по першому і другому калібруванню.
Лінія, яка спостерігатиметься на екрані, відповідає усередненому
результату калібрування при |Г| = 1 в режимах ХХ і КЗ. Усереднювання
зменшує погрішність калібрування, оскільки в двох дослідах

ЖДТУ

Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний технологічний університет

коефіцієнти віддзеркалення рівні по модулю, але пр отилежні по
фазі.
Підключіть до вимірювального роз'єму досліджуваний НВЧ- вузол.
Виберіть потрібний масштаб індикації кривої на екрані Е ЛТ
кнопками «10»; «5»; «1»; «0,25», що відповідає масштабам в дБ/см.
Користуючись ручкою « М », встановіть частотну мітку на ту, що
цікавить точку кривої частотної залежності КСХ.
Відлічіть значення КСХ (або зворотних втрат) по табло каналу 1,
а також частоту, на якій проведений відлік, по табло «М» в характерних
точках кривої.
Примітка: перемикання відліку «КСХ» — «зворотні втрати дБ»
проводиться натисненням кнопки | і відображається світловими написами
«SWR» — «dB».
Орієнтовний відлік зворотних втрат в дБ благається проводити по
табло каналу 2 після поєднання лінії електронного візиря з вибраними
точками частотної характеристики на екрані.
Панорамне вимірювання ослаблення в режимі
автоматичної перебудови частоти
Після підготовки вимірника до проведення вимірювань (п. 2.1)
з'єднаєте блоки і вузли установки відповідно до структурної схеми мал.
2. Вимірювання ослаблення проводиться по каналу 1, оскільки в цьому
випадку в каналі 2 можна сформувати лінію електронного візиря, що
використовується для орієнтовного відліку загасання в різних точках
кривої і завдання граничних значень величин, що виміряються, на
екрані індикатора.
Включіть кнопку «В». Замість об'єкту, що виміряється, включите
атенюатор 10 дБ і ручкою «РІВЕНЬ» встановите свідчення табло каналу 2
в межах від мінус 19 до мінус 17 дБ (при вимірюваннях послаблень до 35
дБ) або від мінус 10 до мінус 9 (при вимірюваннях послаблень до 40 дБ).
Проведіть калібрування і нормалізацію приладу, включенням
кнопки ^. При цьому цифрове табло каналу 2 повинне показувати 0 дБ.
Якщо має місце інше свідчення, то, обертаючи шліц > () -^ встановите
табло на 0 дБ.

ЖДТУ

Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний технологічний університет

Перебудовувавши частоту мітки ручкою «М», переконайтеся, що
величина 0 дБ зберігається в діапазоні встановлених частот з
відхиленням не більш ±0,2 дБ.
Замість атенюатора під'єднаєте досліджуваний об'єкт.
Виберіть зручний масштаб індикації кривої ослаблення кнопками «10»;
«5»; «1», «0,25» (дБ/см).
Ручкою «M» встановите частотну мітку на точці кривої ослаблення,
що цікавить.
Відлічіть значення ослаблення і частоту вимірювання по цифрових
табло в характерних точках кривої.
Замалюйте криву ослаблення.

3. Зміст звіту
Звіт по лабораторній роботі повинен містити наступне: мета
роботи;
структурні схеми установки для її калібрування, вимірювання КСХ і
ослаблення;
основні радіотехнічні параметри приладу і їх числові значення;
перелік основних операцій при підготовці приладу до роботи і
проведенні контрольних вимірювань;
осцилограми частотних характеристик, отриманих при калібруванні
приладу і вимірюваннях, з вказівкою смуги частот, характерних частот
на характеристиках КСХ і ослаблення, значень КСХ і послаблень,
масштабів, що використовуються, що задається;
висновки по роботі.
Звіт може містити короткі письмові відповіді на контрольні
питання.
4. Контрольні питання
1. Що таке КСХ і ослаблення, якими методами вони можуть
вимірюватися? Який зв'язок між КСХ і зворотним ослабленням?
2. Які частоти (довжини хвиль) утворюють діапазон НВЧ?
3. Які основні технічні дані приладу типу Р2-106?
4. Що таке панорамні вимірювання і як вони здійснюються?
5. Чому зовнішній НВЧ- тракт вимірника виконується на основі
коаксіальних ліній передачі; які робочі параметри цих ліній?
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6. Покажіть, що хвильовий опір коаксіальної лінії з вказаними в
методичних вказівках поперечними розмірами дійсно складає 50 Ом.
7. Чим відрізняються режими роботи приладу, як фізично благається
забезпечити ці режими?
8. В чому полягає метод панорамного вимірювання КСХ даним
приладом?
9. В чому полягає метод панорамного вимірювання ослаблення даним
приладом?
10. В чому суть калібрування приладу, за допомогою чого і як вона
здійснюється?
11. Чому в приладі застосована система АРМ, який принцип її роботи?
12. Чому як датчик КСХ використовується резистивний
направлений міст, який його пристрій і основні параметри?
13. Який призначення детекторної головки, її призначення, дія?
14. Яким чином досягається широко діапазонність ГКЧ, як
здійснюється його перебудова?
15. Чому НВЧ- сигнал генератора модулюється НЧ- сигналом типу
«меандр»? Зобразіть графічно НВЧ- сигнал до модуляції, після модуляції
і сигнал після детектування.
16. Як конструктивно виконаний вимірник типу Р2-106?
17. Які органи регулювання і управління блоку ГКЧ і індикатора, їх
розташування, призначення?
18. Зобразіть структурну схему вимірювальної установки при
калібруванні і виміряних КСХ. Те ж саме при вимірюванні загасання.
19. В чому полягає підготовка приладу до роботи? Які ваші дії відносно
ГКЧ і індикатора?
20. Який призначення і використовування входів «A», «B» і «R»?
21. Яким чином в приладі враховується вплив неідентичності
частотних характеристик пристроїв НВЧ- тракту на результати
вимірювань?
22. Чому калібрування приладу перед вимірюванням КСХ проводиться
двічі — в режимі ХХ і КЗ?
23. Яким чином може формуватися частотна мітка? Запропонуйте
структурну схему.
24. В чому полягає процедура вимірювань КСХ і ослаблення на
підготовленому приладі?
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОЛОСКОВОГО НАПРАВЛЕНОГО
ВІДГАЛУЖУВАЧА
Мета роботи: вивчення принципу дії, конструкції, параметрів і
частотних
характеристик
направленого
відгалужувача
(АЛЕ),
виконаного у вигляді окремого функціонального вузла на основі СПЛ
— зв'язаних полоскових ліній передачі (вимірювання проводяться в
дециметровому діапазоні хвиль за допомогою панорамного вимірника
КСХ і ослаблення типу Р2-106).

1. Загальні відомості про направлені відгалужувачі
Направленим відгалужувачем (АЛЕ)називається чотирьохплечовий
пристрій, що складається з двох відрізків лінії передачі, між якими за
допомогою елементів зв'язку або області зв'язку здійснюється
направлена передача електромагнітної енергії. Лінія, з якої виходить
енергія, називається основною або первинною; лінія в яку поступає
енергія — додаткової або вторинної. Термін «направлена передача
енергії» означає, що якщо в основній лінії передачі розповсюджується
хвиля певного напряму, що біжить, то у вторинній лінії
збуджуватиметься теж біжить хвиля, що розповсюджується від
області зв'язку тільки в одному певному напрямі. В ідеальному
випадку, в протилежному напрямі від області зв'язку у вторинній лінії
хвиля взагалі не розповсюджується. Якщо в основній лінії передачі
змінити напрям руху хвилі, що біжить, то у вторинній лінії напрям руху
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відгалуженої хвилі також зміниться на зворотне. Таким чином, АЛЕ є
взаємним пристроєм (мал. 1, 2).

Мал. 1. Зображення АЛЕ на принципових електричних схемах

Мал. 2. Напрям розповсюдження хвиль в АЛЕ: а — вхід з боку плеча 1;
би — вхід з боку плеча 4
Звичайно один з виходів (2 або 3) вторинної ЛП, в який не повинна
відгалужуватися енергія з основної ЛП, навантажується на добре
злагоджене поглинаюче навантаження (див. мал. 2, а, би), яке
конструктивно об'єднується з НВ або підключається до нього. Це
навантаження призначено для поглинання енергії, передаваної у
вторинну ЛП, якщо в основній ЛП окрім падаючої існує відображена
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хвиля — хвиля зворотного напряму. Це ж навантаження повинне
поглинати енергію, проникаючу убік, протилежну виходу вторинної
ЛП. Якщо основний вихід вторинної ЛП сполучений з пристроєм, що
відображає хвилі (КСХ> 1), то злагоджене навантаження НВ
поглинатиме і ці віддзеркалення.
Направлені відгалужувачі можуть бути виконаний на відрізках
різних ЛП (полосковой, коаксіальної, хвилеводної і ін.) і знаходять
широке
застосування
в
мікрохвильовій
техніці.
Вони
використовуються, наприклад, як дільники потужності з різними
коефіцієнтами розподілу, для вимірювання великого рівня потужності
по малому відгалуженому, для індикації і вимірювання рівня падаючої і
відображеної хвилі в основному НВЧ-тракті, для порівняння цих
рівнів, тобто для вимірювання КСХ і модуля коефіцієнта віддзеркалення
(|Г|), для усунення взаємного впливу (розв'язки) приймального і
передаючого пристрою в НВЧ-тракті і т.д. На основі НВ виконуються
інші функціональні вузли, наприклад рефлектометри, фазообертачі.
Основними параметрами НВ є спрямованість D і перехідне
ослаблення С. Широкополосность відгалужувача визначається робочим
діапазоном частот Дf = f2 - f1, в межах якого параметри Але не
виходять за допустимі значення.
Спрямованістю називається логарифмічна міра відношення
потужностей, що виходять з плечей вторинної Л П (3 і 2, мал. 2, а), за
умови, що основна ЛП (плече 4) навантажена на злагоджене
навантаження і в ній існує хвиля, що біжить. Таким чином

Перехідним ослабленням називається логарифмічна міра відношення
потужності хвилі, що біжить (падаючої), на вході основної ЛП (Р1) до
відгалуженої потужності на виході вторинної ЛП (Р3) за умови, що
решта плечей НВ (2 і 4) навантажені на злагоджені
навантаження..
Спрямованість і перехідне ослаблення обчислюються в децибелах.
Якщо у вхідне плече НВ поступає падаюча хвиля, а вся решта
плечей навантажена на злагоджені навантаження, то благається зміряти
КСХ АЛЕ з боку входу. Теоретично вхідний КСХ однозначно пов'язаний
із спрямованістю НВ: ідеальній спрямованості відповідає Kсв = 1.
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Практично вхідний КСХ близький до одиниці у всьому робочому
діапазоні частот.
З визначення спрямованості і перехідного ослаблення виходить
зв'язок цих параметрів з параметрами розсіяння НВ, що розглядається як
восьмиполюсник:

На мал. 3 зображений НВ, виконаний на зв'язаних несиметричних
МПЛ. Подібний відгалужувач досліджується в даній роботі.
Несиметрична ПЛ по суті є двохдротяною, у зв'язку з цим
принцип дії НВ на зв'язаних МПЛ зручно розглянути

Мал. 3. Направлений відгалужувач на зв'язаних полоскових лініях:
а — полоскові провідники (топологія); б — направлений
відгалужувач (поперечний перетин)
на моделі, що складається з двох паралельно розташованих відрізків
звичайної симетричної двохдротяної лінії (мал. 4, а).
Між лініями передачі I і II (мал. 4,6), розташованими паралельно
один одному, існує зв'язок як через електричне, так
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Мал. 4. Пояснення принципу роботи направленого відгалужувача на

зв'язаних лініях: а — дві симетричні двохдротяні лінії з
електромагнітним зв'язком; б — еквівалентна схема відрізків
зв'язаних ліній довжиною dl

і через магнітне поле, тому в кожному елементі вторинної лінії
протікають струми місткостей, наведені струмами зсуву (змінним
електричним полем), і виникає ЕДС індукції, що викликає магнітні
струми. Вважатимемо, що виділена елементарна ділянка вторинної лінії
навантажена з обох боків на опори, рівні хвильовому опори ЛП, тобто на
Z0.
Під дією електричного поля первинної лінії через місткість зв'язку
С12 тече струмк
Цей струм в крапці А вторинній лінії розгалужується на два струми
ic і і", поточні в протилежних напрямах. Величини цих струмів залежать
від Z0.
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Під дією магнітного поля в електромагнітному замкнутому контурі
другої лінії (як в петлі зв'язку) наводиться ЕДС, визначувана величиною
взаємної індукції L12 і струмом першої лінії i1

Під дією ЕДС індукції в замкнутому контурі тече круговий струм iL,
напрям якого (див. мал. 4, би) знаходиться виходячи з напряму силових
ліній збудливого магнітного поля, а величина залежить від Z0.
Як видно, праворуч від крапки А струми iL віднімаються, а зліва —
складаються. Якщо зв'язок між лініями підібрати так, щоб струми iL,
протікаючі в правій частині контура через Z0, були рівні по величині, то
сумарний струм буде рівний нулю і електромагнітна енергія в другій
ЛП не розповсюджуватиметься управо.
Навпаки, через лівий опір Z0 протікає сумарний струм iL,
створюючий на Z0 відповідну напругу. В результаті в другій лінії
збуджується електромагнітна хвиля, що розповсюджується вліво щодо
крапки А, тобто у зворотному напрямі по відношенню до напряму хвилі,
що розповсюджується в першій лінії.
Таким чином, при заданій відстані між зв'язаними лініями можна так
підібрати поперечні розміри провідників ЛП, що необхідне
співвідношення між струмами буде досягнуте, вся енергія в другій лінії
розповсюджуватиметься вліво і теоретично такий «протинапрямлений
відгалужувач» володітиме нескінченною спрямованістю.
Аналіз показує, що спрямованість такого ідеального НВ не залежить
від довжини області зв'язку l і смуги частот, оскільки величини
місткості і індуктивності зв'язку є незалежними від частоти.
Величина енергії, що розповсюджується в другій ЛП у зворотному
напрямі, пов'язана з довжиною області зв'язку l, максимальна при I = λВ
/4 і рівна нулю при l = λВ/2 . Звідси витікає, що перехідне ослаблення
такого відгалужувача залежить від частоти коливань і відстані
між зв'язаними лініями.
Відгалужувачі з розподіленим зв'язком можуть бути реалізований на
будь-якій з ліній передачі, що працює на Т-хвилі (двохдротяної,
коаксіальної, полосковою). А на полоскових і мікрополоскових лініях
найбільш поширені.
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Спрямованість НВ на мікрополоскових лініях все ж таки залежить
від частоти. Це пояснюється частотною залежністю фазової швидкості
хвилі, що розповсюджується в шаруватому діелектричному середовищі
(повітря е = 1 і твердий діелектрик е > 1), при цьому співвідношення
зв'язку місткості і індуктивної між лініями міняється.
Частотна залежність перехідного ослаблення НВ з розподіленим
зв'язком визначається виразом

де- електрична довжина області зв'язку;--

коефіцієнт

зв’язку по напрузі на центральній частоті при цьому
— перехідне ослаблення на центральній частоті
діапазону.
При великому перехідному ослабленні (С0 > 10 дБ, K0 « 1)
електричний і магнітний зв'язок виявляються збалансованими
(спрямованість найбільша), якщо ширина провідників в області зв'язку
W рівна ширині незв'язаних провідників W0 (див. мал. 3). Для
зменшення перехідного ослаблення слід зменшувати відстань між
зв'язаними провідниками S. Проте при цьому значно збільшується
ємність зв'язку і втрачається баланс електричного і магнітного зв'язку,
що веде до падіння спрямованості. Для збереження балансу зв'язки
збільшують індуктивний зв'язок шляхом збільшення індуктивності
стрічкових провідників, що досягається зменшенням їх ширини W.
Таким чином, для зменшення перехідного

Мал. 5. Схема послідовного включення двох направлених
відгалужувачів
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ослаблення слід зменшувати зазор між зв'язаними провідниками S і
одночасно зменшувати їх ширину W.
Серед НВ з сильним зв'язком (С < 10 дБ), найбільше
розповсюдження мають відгалужувачі з перехідним ослабленням С
= 3 дБ, у яких вихідні сигнали рівні по потужності і складають
половину від потужності на вході
Практично реалізувати
такий мікрополосковий
НВ по простій схемі (див. мал. 3) технологічно украй складно,
оскільки для збільшення і зрівнювання електричного і магнітного
зв'язку зазор між провідниками S повинен бути зменшений до
декількох мікрометрів, а ширина зв'язаних провідників W — до
сотих часток міліметра.
Варіантом конструктивної реалізації НВ з перехідним
ослабленням С = 3 дБ може бути послідовне включення двох НВ з
більш слабим зв'язком (мал. 5).
Аналіз показує, що пристрій, що складається з двох однакових
послідовно включених НВ, дійсно розділить вхідний сигнал (Рвх1)
на два сигнали половинної потужності, якщо величина К2 = 0,1464,
при цьому перехідне ослаблення кожного відгалужувача

НВ з таким ослабленням цілком здійснимий технологічно, проте
виникають інші труднощі, пов'язані з топологією послідовного
з'єднання двох протинапрямлених відгалужувачів, що ускладнює
конструкцію пристрою.

2. Опис лабораторної установки
Лабораторна установка призначена для дослідження частотних
характеристик КСХ і загасання досліджуваних вузлів в діапазоні
частот 0,01. 2,14 ГГц .
Основою установки є «Вимірник КСХ панорамний» типа Р2-106, до
складу якого входять: генератор частоти, що гойдається, блок
індикаторний і комплект НВЧ- вузлів, містить: датчик КСХ (направлений
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міст), детекторну головку, коаксіальні навантаження, коаксіальні
атенюатори, короткозамикач, перехідники, сполучні кабелі.
Необхідні відомості про прилад Р2-106, у тому числі відомості, про
підготовку приладу до роботи і методики вимірювань містяться в
лабораторній роботі № 1, виконання якої повинне передувати
справжній лабораторній роботі.
3. Проведення роботи
3.1. Досліджуваний направлений відгалузите чи і
характеристики, що виміряються
Досліджуваний полосковий НВ (мал. 6) утворений відрізками
несиметричних ПЛ і виконаний на металізованій діелектричній
пластині (матеріал ФАФ-4), знаходиться в металевому корпусі і має
три приєднувальні коаксіальні роз'єми штирьового типу. Одна із
зв'язаних несиметричних полоскових ліній (вихід 2) навантажена на
вбудоване злагоджене навантаження, утворене плівковими резисторами
(R).
Основні геометричні і електричні параметри НВ:
ширина полоскового провідника в області зв'язку W = 5 мм;
довжина області зв'язку l = 35 мм;
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відстань між зв'язаними провідниками S = 2 мм; товщина діелектричної
підкладки h = 2 мм; діелектрична проникність підкладки е = 2,6 ± 0,2;
тангенс кута діелектричних втрат матеріалу підкладки tgα = = 0,001;
хвильовий опір приєднувальних роз'ємів Z0 = 50 Ом.
3.2. Основні радіотехнічні параметри НВ
Вхідний КСХ — коефіцієнт стоячої хвилі одного з входів НВ,
зміряний за умови, що вся решта входів навантажена на злагоджені
навантаження.
Перехідне ослаблення - логарифмічна міра відношення потужності,
що подається на вхід основної лінії НВ (Р1), до потужності, що
виходить з робочого плеча вторинної лінії (Р3):

При вимірюванні ослаблення вільні плечі НВ повинні бути також
навантажений на злагоджені навантаження.
Робоче загасання — логарифмічна міра відношення потужності, що
подається на вхід основної лінії (Pj), до потужності, що виходить з цієї
ж лінії (Р4) і що поступає в злагоджене навантаження:

При вимірюванні С14 обидва виходи вторинної лінії навантажуються
на злагоджені навантаження.
Спрямованість — логарифмічна міра відношення потужності, що
виходить з робочого плеча вторинної лінії (Р3), до потужності, що
виходить з протилежного — неодруженого плеча тієї ж лінії (Р2):

ЖДТУ

Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний технологічний університет

де
- логарифмічна міра відношення потужності, що
поступає в основну лінію (-Pj), до потужності, що поступає в
злагоджене навантаження неодруженого плеча вторинної лінії (Р2).
В процесі вимірювань слід зміряти КСХ двох входів АЛЕ (1 і 3),
перехідне ослаблення (С13), зворотне перехідне ослаблення (С43), а
також обчислити спрямованість як різницю D = С43 — -С13[дБ].
Вимірювання проводяться в діапазоні частот 0,7... 1,5 ГГц.
Спрямованість обчислюється на крайніх і середній частоті діапазону
(1,1 ГГц). Частотна залежність параметрів НВ називаються
частотними характеристиками.
3.3. Вимірювання характеристик НВ
УВАГА! Коаксіальні НВЧ-роз'єми вимірювальної установки мають
однаковий хвильовий опір Z0 = 50 Ом. Проте вони різні по конструкції і
діаметрам провідників, що сполучаються. Сполучати можна роз'єми,
що тільки сполучаються, один з яких повинен бути кубла, а інший
штирьового типу. При необхідності слід застосовувати «переходи». Щоб
уникнути поломок сполучати роз'єми акуратно. При монтажі схеми і
роботі з установкою не допускати крутих вигинів сполучних кабелів.
Вимірювання вхідного КСХ
Вимірювання проводяться в наступному порядку.
Підготувати прилад Р2-106 до вимірювань (див. п. 2.1 лабораторної
роботи № 1), встановивши значення нижньої частоти діапазону f1 = =
0,7 ГГц, а верхньої частоти f2 = 1,5 ГГц.
Вимірювання проводити в режимі автоматичної перебудови частоти
ГКЧ з періодом гойдання 0,08 з.
Провести калібрування приладу в режимі холостого ходу і короткого
замикання навантаження.
Вимірювання КСХ провести з боку входів 1 і 3 (нумерація входів на
мал. 5 і макеті НВ співпадають), решта входів повинна бути
навантажений на злагоджені навантаження.
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Відлічити і записати значення КСХ (зворотних втрат) по табло
каналу 1 на трьох характерних частотах. Частоти відлічуються по табло
«М».
Зняти осцилограми частотної залежності КСХ по обох входах,
нанести на них координатні осі, координати точок вимірювання, а
також вибраний масштаб.
Вимірювання ослаблення і обчислення спрямованості
Після підготовки вимірника до роботи (п. 2.1, лабораторної роботи
№ 1) провести калібрування приладу, включивши замість об'єкту, що
виміряється, коаксіальний атенюатор із загасанням 10 дБ.
Замість атенюатора підключити досліджуваний НВ і провести
вимірювання.
Перехідне ослаблення З (С13) вимірюється при підключенні плеча 1 до
ГКЧ, а плеча 3 — до детекторної головки. Плече 4 навантажується на
злагоджене навантаження.
Для обчислення спрямованості вимірюється зворотне перехідне
ослаблення (зворотне загасання) С43, при цьому плече 4 підключається
до ГКЧ, до плеча 3 — детекторна головка, а плече 1 навантажується на
злагоджене навантаження.
Всі вимірювання загасань проводити в тій же смузі і на тих же
частотах, що і вимірювання КСХ.
Значення загасань і частот в характерних крапках зняти і записати.
Зняти осцилограми частотної залежності З, С14, С43, відобразити на
них координатні осі частот і загасань, зміряні крапки з координатами,
вибраний масштаб по осі загасань [дБ/см].

4. Зміст звіту
Звіт по лабораторній роботі повинен містити:
мета роботи;
ескіз направленого відгалужувача;
визначення основних параметрів, що виміряються;
осцилограми зміряних частотних характеристик з вказівкою
координатних осей, масштабу, значень зміряних величин в характерних
крапках;
аналіз результатів вимірювань (аналіз ходу характеристик,
висновок про робочий діапазон частот, порівняння отриманих
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характеристик з очікуваними — теоретичними, можливі причини їх
розбіжності і ін.);
висновки по роботі.
5. Контрольні питання
1. Основні конструктивні і електричні параметри одиночних і
зв'язаних мікрополоскових ліній.
2. Пристрій і принцип дії направленого відгалужувача на лініях з Тхвилею і розподіленим зв'язком.
3. Особливості конструкції і дії НВ з сильним зв'язком.
4. Основні параметри НВ, їх визначення і методи вимірювання.
5. Частотні характеристики НВ, можливі причини розбіжності
зміряних і теоретичних характеристик.
6. Структурна схема вимірника при вимірюванні КСХ і ослаблення.
Література
1. Негурей А. В., Харітонов А. А. Конструкции і техніка НВЧ:
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27-34.
2. Калашников В. З., Негурей А. В. Миниатюризация пристроїв
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Лабораторна робота № 3
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛОСЬКОВИХ
ДІЛЬНИКІВ ПОТУЖНОСТІ
Мета роботи: вивчення принципу дії, конструкції, параметрів і
частотних характеристик дільників потужності (ДМ) і суматорів
потужності (СМ), виконаних у вигляді окремих функціональних вузлів
на основі несиметричних полоскових ліній (ПЛ) передачі (дослідження
проводяться в дециметровому діапазоні хвиль за допомогою
панорамного вимірника КСХ і ослаблення типу Р2-106).

1. Загальні відомості про дільників і суматори
потужності

Дільники потужності призначені для розділення потужності, що
поступає на їх входи між вихідними каналами в заданому
співвідношенні. Вихідних каналів може бути два і більш.
Суматори потужності вирішують зворотну задачу: складання
потужностей НВЧ-сигналів, що приходять, і каналізація сигналу
сумарної потужності в загальне навантаження. Як правило, ДМ можуть
працювати і як СМ, і навпаки, тобто дані пристрої є взаємними.
Основні параметри ДМ (СМ)
Коефіцієнт розподілу потужності для кожного вихідного каналу потужність поступає на злагоджений вхід
ДМ,
а Рвих i - вихідна потужність г-го вихідного каналу за умови, що вся
решта вихідних каналів навантажена на злагоджені навантаження.
Коефіцієнт розподілу може бути виражений в логарифмічних
одиницях, тобто в децибелах: L = 10lgKp i, дБ. Якщо вихідних каналів
два і вхідна потужність ділиться порівну, то До К = 2,аL = 3 дБ, при
цьому дільник називається «трьохдецибельним».
Коефіцієнт стоячої хвилі (КСХ) з боку кожного каналу ДМ(СМ)
вимірюється за умови, що вся решта каналів навантажена на злагоджені
навантаження.
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Розв'язка між вхідними каналами, що виміряється тільки для суматора
потужності,

- потужність, що поступає на один

з вхідних каналів суматора, а Рвих i - частина потужності -

Мал. 1. Топологія полоскового дільника послідовного типу
Рвх, проникаюча в інший г-й вхідний канал СМ, для якого визначається
розв'язка. Як і раніше, це визначення справедливо, якщо вся решта каналів
СМ навантажена на злагоджені навантаження.
Смуга робочих частот має на увазі таку смугу, в межах якої
параметри пристрою (ДМ, СМ) не виходять за задані граничні
величини.
Як дільники (суматорів) потужності використовуються мости,
направлені відгалужувачі і власне дільники потужності, виконувані на
ЛП різних типів. Далі буде розглянутий ДМ на основі полоскових ЛП.
Наріс. 1 як приклад зображена топологія полоскового ДМ
послідовного типа, на якому через Y1.Y10 позначені провідності
відповідних ділянок ПЛ.
Умова узгодження в будь-якому розгалуженні ЛП такого ДМ
полягає в рівності: YY =Yi+i +Yi+2 (наприклад, Y1 = Y2 + Y3; .Y 7 = Y8 +
+ Y9). Рівному розподілу потужності (До . = 5) відповідає рівність у = у
=у =у =у
Схема найпростішого трьохканального (N = 3) ДМ паралельного
типу з рівними хвильовими опорами всіх ліній передачі (Z0) зображена
на мал. 2.
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Мал. 2. Дільник з паралельним розгалуженням вхідної лінії
передачі

Мал. 3. №-канальний дільник потужності паралельного типу з
трансформатором, що погоджує

Такий дільник простий по схемі і конструкції, проте він не
злагоджений з боку будь-якого плеча і вхідні плечі в режимі
підсумовування (наприклад, 2 і 3) не розв'язані між собою.
Дільник паралельного типу з iV-каналами і чвертьхвильовим
трансформатором (мал. 3), що, має краще узгодження по входу.
Тут вхідна лінія з хвильовим опором Z0 навантажена на вхідний опір
N-1 паралельно сполучених ліній, тобто на
Для
узгодження вхідної лінії з розгалуженням з N ліній
застосований чвертьхвильовий трансформатор опорів з хвильовим
Опором Змінюючи хвильові опори вихідних
каналів, можна регулювати коефіцієнти
розподілу для кожного каналу.
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Кращими параметрами (величиною КСХ і розв'язки) володіють
кільцеві дільники, схема яких зображена на мал. 4. Назва «кільцевої»
пов'язана з топологією ділянки схеми ВАС.

Мал. 4. Кільцевий дільник потужності з баластним резистором
RБ
Зображений дільник володіє геометричною і електричною
симетрією, тому вхідна потужність каналу 1 ділиться між
каналами 2 і 3 порівну (К = 2). Узгодження входів і виходів
досягається за допомогою двох четвертьхвильових трансформаторів
(АВ і АС) з хвильовими опорами Z 2,3 = Zo √2. При збудженні
дільника з входу 1 крапки В і С виявляються еквіпотенціальними,
струм через резистор R Б не тече і втрат потужності немає. Якщо
сигнал (наприклад, відображений від навантаження) з'являється з
боку вихідного плеча 2, то крапки В і С стають протифазами,
оскільки відстань до крапки С по шляху ВАС рівно λ/2. В цьому
випадку через резистор R Б протікає струм і сигнал плеча 2
поглинається, плече С виявляється розв'язаним, а до входу 1
відгалужується невелика частина потужності. На середній
розрахунковій частоті такий дільник має теоретично «ідеальне
узгодження» і «нескінченну розв'язку» вихідних плечей 2 і 3.
Якщо в плечі 2 і 3 одночасно направити два синфазних сигнали
рівної потужності, то вони складатимуться в крапці А і сумарний
сигнал поступить в плече 1. Через резистор RБ струми при цьому не
протікають.
Якщо через ці ж плечі 2 і 3 направити два рівних, але протифаз
сигналу, то резистор RБ поглинатиме потужність і плече 1, що поступає,
буде розв'язаний щодо вхідних плечей, тобто СМ не підсумовуватиме.
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На мал. 5 зображена схема дільника з нерівним розподілом
потужності. Необхідне співвідношення потужностей на виході
дільника (Р3/Р2) забезпечується вибором хвильових опорів
чвертьхвильових трансформаторів (Z02 ≠ Z03). Такий дільник є
злагодженим з боку будь-якого плеча, а його вихідні плечі 2 і 3 взаємно
розв'язані.
Розглянуті одноступінчаті ДМ (див. мал. 4, 5) мають добре
узгодження і розв'язку у вузькій смузі частот. Для розширення

Мал. 5. Одноступінчатий кільцевий дільник з нерівним розподілом
потужності (Z02≠Z03)
робочої смуги частот при допустимому погіршенні осно вних
параметрів застосовують двух- (мал. 6) і багатоступінчаті ДМ.
Трьохплічні дільники потужності (N = 3, мал. 2, 4, 5, 6) відповідно
до термінології теорії ланцюгів є НВЧ- шестиполюсниками,
властивості яких описуються системою N лінійних рівнянь алгебри:

(1)
В цій системі bi — нормовані амплітуди хвиль, що виходять з
відповідних плечей; ai — хвиль, що входять в кожне з плечей
шестиполюсника. Ступінь впливу вхідних хвиль на амплітуду
будь-якої хвилі, що виходить, враховується коефіцієнтами Smn.
Аналіз НВЧ-ІУ- полюсників проводиться за допомогою матриць
розсіяння, які відображають систему лінійних рівнянь через
коефіцієнти впливу Smn:
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(2)

В даному випадку Smn є елементами матриці розсіяння S.
Нагадаємо, що елементи матриці Smn індексуються відповідно до
номера рядка m і номера стовпця n. Фізично елементи діагоналі матриці
розсіяння (S11, S22, Sss) мають сенс коефіцієнтів віддзеркалення від
відповідних плечей 1, 2, 3, а інші — коефіцієнтів передачі в плече m з
плеча n за умови, що вся решта плечей навантажена на злагоджені
навантаження.

Мал. 6. Двоступінчатий дільник з рівним розподілом потужності
В загальному випадку величини Smn є комплексними, що
враховують втрати енергії і зміну фази хвиль, що проходять через 2ІУполюсник або відображених від його входів. Якщо втрати малі, а
зміна фази не представляє інтересу, то елементи матриці речовинні і
рівні модулям коефіцієнта передачі в плече m з плеча n або коефіцієнта
віддзеркалення (m = n).
В рівняннях (1)ai і bi —амплитуды вхідних і виходять хвиль —
нормовані. Нормування проведено в припущенні, що хвильові опори
ліній передачі, створюючих плечі 2ІУ-полюсника, безрозмірні і рівні
одиниці (Z0 = 1). При цьому нормовані амплітуди хвиль виражаються
через їх потужності:
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і мають розмірністьь

Оскільки амплітуди нормованих

хвиль визначені тільки через їх потужності, а не через струми і напруги в
лініях передачі, то ці поняття є універсальними, тобто застосовними
для ліній передачі будь-якого типу — для ліній, що працюють не
тільки на хвилі типу Т, але і на Н, Е-хвилях (наприклад, для
хвилеводів).
Узгодження дільника з боку входу, тобто відсутність віддзеркалень,
відповідає вимозі S11 = 0. Розподіл одиничної вхідної потужності по
виходах дільника визначається завданням величин коефіцієнтів передачі
по потужності S212 і S312, при цьому у відсутності втрат SS213 122+ = 1.
В режимі підсумовування потужності до дільника пред'являються
додаткові вимоги: узгодження (відсутність віддзеркалень) плечей, що із
сторони підводять, 2 і 3 (S22 = S33 = 0) і розв'язка між цими плечима (S32 =
S23 = 0).
Аналіз показує [2], що простий шестиполюсний дільник потужності,
кожне плече якого утворено чвертьхвильовими трансформаторами з
хвильовими опорами Z01, Z02, ZQa, дозволяє отримати практично будьякі коефіцієнти передачі 010203S21 2 і S312, тобто здійснити нерівний
розподіл потужності, але при цьому узгодження можливо тільки з боку
одного плеча — з боку входу (S11 = 0).
Щоб погоджувати шестиполюсник з боку всіх плечей (S11 = = S22 =
S33 = 0), а також забезпечити розв'язку (S32 = S23 = 0), в дільника
вводяться поглинаючі елементи — резистори (RБ1, 2 на мал. 6).
Широке застосування при нерівному розподілі потужності
знаходять одноступінчаті дільники, схема яких зображена на
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Мал. 7. Злагоджений шестиполюсний дільник з нерівним розподілом
потужності
мал. 7. Подібна схема використана в дільниках лабораторної роботи.
Дільник має паралельне розгалуження входу 1 і чотири
четвертьволновых трансформатори, що погоджують, з хвильовими
опорами Z01, Z02, Z03, Z04, а також поглинач у вигляді баластного
резистора RБ.
Ідеальна матриця розсіяння такого дільника на центральній
частоті діапазону повинна мати вигляд

(3)

Тут узгодження по всіх входах задається діагоналлю S11 = S22 =
= S33 = 0;передачаединичноймощностинавыходы2и3:|S21|2 + |S31|2 =1;
розв'язка між плечима 2 і 3: S32 = S23 = 0; коефіцієнт передачі по
напрузі між плечима 1 і 2: t = S12 = S21 (0 < t < 1)
а між плечима 1 і 3::
Знак «мінус» перед матрицею враховує зміна фази сигналу,
що проходить через два чвертьхвильових трансформатори, на π.
2. Опис лабораторної установки
Лабораторна установка призначена для дослідження частотних
характеристик КСХ і загасання пристроїв в діапазоні частот 0,01.2,14
ГГц.
Основою установки є «Вимірювач КСХ панорамний» типа Р2-106, до
складу якого входять: генератор частоти, що гойдається
блок
індикаторний і комплект НВЧ-вузлів, датчик КСХ (направлений міст),
детекторна головка і ін
Необхідні відомості про прилад Р2-106, у тому числі відомості, про
підготовку приладу до роботи і методики вимірювань містяться в
лабораторній роботі № 1.
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3. Проведення роботи
3.1. Досліджувані дільники потужності
і вимірювальні характеристики
Досліджувані полоскові ДМ (вони ж суматори) утворені відрізками
несиметричних ЛП, виконаних на основі металізованих діелектричних
пластинок, розташовані в металевих корпусах і мають по три
пронумеровані коаксіальні приєднувальні роз'єми. Для прикладу
топологія одного з ДМ зображена на мал. 8.
Як видно, вхід і виходи зображеного ДМ утворений відрізками ПЛ з
однаковим хвильовим опором (Z0 = 50 Ом). Вихідні плечі ДМ містять
по два чвертьхвильових трансформатори (Z1, Z2, Z3, Z4). Між
вихідними плечима включений резистор RБ, який служить для
узгодження і розв'язки плечей 2 і 3. Дільник має нерівні коефіцієнти
розподілу, про що говорить нерівність хвильових опорів
трансформаторів Z1nZ2, величини яких залежать від ширини смужок
створюючих ПЛ.
В процесі проведення роботи вимірюються наступні параметри ДМ
(СМ) і їх частотна залежність.

Мал. 8. Топологія досліджуваного дільника потужності
Коефіцієнти розподілу потужності До . для вихідних каналів в
децибелах:

При вимірюванні L2 або L3 вільне вихідне плече 3 або 2 повинне
бути навантажено на злагоджене навантаження.
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Розв'язка між каналами 2 і 3 в режимі підсумовування:

При вимірюванні розв'язки канал 1 навантажується на злагоджене
навантаження.
КСХ з боку кожного плеча (1,2, 3). За визначенням

де |Г| — модуль коефіцієнта віддзеркалення; Рпад ~~ потужність НВЧсигналу, що поступає на вхід будь-якого плеча; Р — потужність НВЧсигналу, відображеного від відповідного плеча.
При вимірюванні КСХ з боку кожного плеча (Kсв1, 2, з)Два інші
вільні плечі навантажуються на злагоджені навантаження.
3.2. Вимірювання характеристик ДМ
УВАГА! Коаксіальні НВЧ- роз'єми вимірювальної установки і
досліджуваних вузлів мають однаковий хвильовий опір Z0 = 50 Ом,
проте різні по конструкції і діаметрам провідників, що сполучаються.
Сполучати можна роз'єми, що тільки конструктивно сполучаються,
один з яких повинен бути кубла, а інший — штирьового типу. Для
роз'ємів, що не сполучаються, слід застосовувати «переходи». Щоб
уникнути поломок сполучати роз'єми слід акуратно. При монтажі і
роботі з установкою недопустимі круті вигини сполучних кабелів.
Перед проведенням вимірювань прилад Р2-106 слід підготувати до
роботи (див. п. 2.1 лабораторної роботи № 1).
Значення нижньої частоти робочого діапазону слід встановити /j = 0,7
ГГц, а верхньої частоти f2 = 1,5 ГГц. В процесі досліджень робочий
діапазон може бути змінений.
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Вимірювання КСХ проводиться після попереднього калібрування
приладу в режимі холостого ходу і короткого замикання (див.
структурну схему на мал. 1 лабораторної роботи № 1). В процесі
вимірювань кожне плече дільника підключається до роз'єму «ZX
датчика» КСХ (направленого моста), низькочастотний вихід якого
з'єднується коаксіальним кабелем з входом А блоку індикатора. В
кожному досвіді до двох вільних плечей ДМ підключаються злагоджені
навантаження з Kсв ? 1,2.
Значення КСХ (зворотних втрат) слідує відлічити по табло каналу 1
індикатора мінімум в трьох характерних крапках, відповідні частоти
відлічуються по табло «М».
В процесі вимірювань слід зняти осцилограми частотної залежності
КСХ з боку кожного плеча ДМ, нанести на них координатні осі,
координати точок вимірювання, вказати вибраний масштаб.
Вимірювання коефіцієнта розподілу ДМ і розв'язки вихідних плечей
проводиться відповідно до структурної схеми мал. 2 (лабораторна
робота № 1).
Після підготовки до роботи вимірник калібрується по включеному в
схему атенюатору з відомим ослабленням (А = 10 дБ).
При вимірюваннях характеристик ДМ замість атенюатора між
НВЧ- виходом ГКЧ і входом детекторної головки, сполученої з входом
В індикатора, включається ДМ.
При вимірюваннях коефіцієнтів розподілу плече 1 ДМ
підключається через переходи до виходу НВЧ- генератора, а плече 2 (3)
— до детекторної головки. Вільне плече 3 (2) навантажується при
цьому злагодженим навантаженням Kсв ? 1,2.
При вимірюванні розв'язки плече 2 (або 3) підключається до виходу
НВЧ- генератора, а плече 3 (або 2) до детекторної головки. Вільне плече
ДМ (1) навантажується злагодженим навантаженням (Kсв ? 1,2).
Значення коефіцієнтів розподілу і розв'язки в децибелах
вимірюються в характерних крапках на трьох частотах діапазону.
В процесі вимірювань слід зняти осцилограми частотної
залежності величин, що виміряються, нанести на них координатні
осі, координати точок вимірювання, вказати вибраний масштаб.
В процесі роботи слід замалювати топологію досліджуваних дільників
потужності з вказівкою зразкових розмірів.
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4. Зміст звіту
Звіт по лабораторній роботі повинен містити:
мета роботи;
ескізи топологий досліджених вузлів;
короткий опис пристрою (схеми) досліджуваних вузлів відповідно
до ескізів топології;
визначення основних параметрів, що виміряються;
осцилограми зміряних частотних характеристик з вказівкою
координатних осей, масштабу, значень зміряних величин в характерних
крапках;
аналіз результатів вимірювань (аналіз ходу характеристик,
висновок про робочий діапазон частот, порівняння отриманих
характеристик з очікуваними — теоретичними, можливі причини їх
розбіжності і ін.);
висновки по роботі.
5. Контрольні питання
1. Дільники і суматори потужності, їх призначення, приклади схем і
топології пристроїв в микрополосковому виконанні.
2. Пристрій і принцип дії ДМ паралельного типу з рівним і нерівним
розподілом потужності.
3. Пристрій і принцип дії кільцевих одноступінчатих і
двохступінчастий ДМ, порівняння їх характеристик.
4. Основні параметри і характеристики ДМ.
5. Способи досягнення необхідного узгодження і розв'язки плечей
ДМ.
6. Топологія і принцип дії досліджених ДМ.
7. Аналіз реальних зміряних характеристик ДМ, їх порівняння з
теоретичними.
8. Структурна схема вимірника при вимірюванні КСХ і ослаблення.
Література
1. Веселов Р. Н., Егоров Е.Н.ідр. Мікроелектронні пристрої НВЧ:
навчань. посібник/черінь ред. Р. Н. Веселова. М.: Висш. шк., 1988. З. 6875.
2. Сазонов Д. М., ГрідінА. Н., Мішустін Би. А. Устройства НВЧ:
навчань. посібник/черінь ред. Д. М. Сазонова. М.: Висш. шк., 1981. З. 4346, 104-110.
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Лабораторна робота № 4

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК
МІКРОХВИЛЬОВИХ ФІЛЬТРІВ
Мета роботи: вивчення принципу дії, конструкції параметрів і
частотних
характеристик
радіочастотних
фільтрів
(Ф)
дециметрового діапазону хвиль, виконаних у вигляді окремих
функціональних вузлів на основі полоскових ліній передачі і елементів
із зосередженими і розподіленими параметрами (спостереження і
вимірювання частотних характеристик фільтрів проводяться за
допомогою панорамного вимірника КСХ і ослаблення типу Р2-106).

1. Загальні відомості про радіочастотні фільтри
Фільтрами НВЧ називають чотирьохполюсні мікрохвильові пристрої,
призначені для пропускання радіосигналів в заданій смузі частот — в
«смузі пропускання» і придушення сигналів, частоти яких знаходяться
зовні цієї смуги, тобто в «смузі загороди». Ослаблення сигналу, що
проходить через Ф, повинне бути мінімальним, а в смузі загороди —
більше деякої заданої величини. Ослаблення сигналу в смузі загороди
може здійснюватися за рахунок його поглинання (теплового розсіяння),
або за рахунок віддзеркалення з боку входу Ф.
Частотні Ф використовуються для очищення спектру радіосигналів
від
непотрібних,
шкідливих
частотних
складових.
Фільтри
застосовуються в передавачах, у вхідних ланцюгах і гетеродинах
приймачів, в підсилювачах, в суматорах і роздільниках радіосигналів
різних частот, в пристроях, що забезпечують електромагнітну
сумісність (ЕМС) різних радіоелектронних засобів. Пристрої, подібні Ц
по схемі і конструкції, застосовуються для широкосмугового
узгодження опорів в цілях зв'язку генераторів і підсилювачів з
навантаженням, для тимчасово?й затримки сигналів.
По виду частотної характеристики загасання проходячих сигналів
А = f(ω) частотні фільтри розділяються на чотири групи:
фільтри нижніх частот (ФНЧ);
фільтри верхніх частот (ФВЧ);
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смугово-проникні (смугові) фільтри (ППФ);
смугово-загороджуючі (режекторні) фільтри (ПЗФ).
На рис. 1 наведені як приклад частотні характеристики відповідних
фільтрів.
На цьому малюнку і далі по тексту прийняті наступні позначення:
ωп — частота пропускання; ω а — частота загороди; ω0 — центральна
частота смуги пропускання для ППФ і смуги загороди для ПЗФ; Ап —
загасання на частоті пропускання; Аа — загасання на частоті
загороди.
Сукупність частот, на яких загасання АА?п називається смугою
пропускання.

Сукупність частот, на яких загасання АА > а, називається

смугою загороди.
Чим крутіше йдуть похилі ділянки характеристик між смугою
пропускання і загороди, тим вчинений фільтр, проте така якість
досягається збільшенням числа елементів і ускладненням конструкції
Ф.
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Мал. 1. Частотні характеристики ослаблення фільтрів: а ФНЧ; би -ФВЧ; в - ППФ; г - ПЗФ

Основною характеристикою Ц є частотна характеристика загасання
А(ω), яка є логарифмічною мірою коефіцієнта ослаблення по
потужності:
(1)
де Ка(ω) — частотозалежний коефіцієнт ослаблення по потужності; Рвх
— потужність падаючої хвилі на вході Ф; Рн — потужність, що
проходить через Ф в навантаження.
Залежність A(ω) аналогічна залежності (Ка — 1) = f(ω). Обидві ці
функції показано на мал. 1.
Фільтри розробляються (синтезуються) по заданій характеристиці
робочого загасання А(ω).
Синтез Ф припускає вибір схеми Ф, розрахунок параметрів його
елементів і розробку конструкції.
Початкової при синтезі Ф приймають залежність Ка(ω). Оскільки
Ка (ω) = 1=> Р вх то цю функцію можна представити у вигляді
(2)
де [H(ω)]2 — деяка завжди позитивна функція частоти, що апроксимує
частотну характеристику Ф.

ЖДТУ

Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний технологічний університет

Існує універсальна методика синтезу для всіх чотирьох видів Ф,
заснована на застосуванні деякої єдиної моделі Ф, придатної для
всього різноманіття вимог до чисельних значень частот і загасань.
Як єдина модель, звана «фільтром-прототипом (Ф-прототипом),
використовується умовний ФНЧ з нормованими характеристиками,
до яких відносяться:
кругова частота, відповідна частоті ωп реального фільтру, на якій
задається максимальне загасання Ап, допустиме в смузі пропускання
для даного Ф. Эта умовна частота приймається рівній 1 рад/с;
вихідний опір генератора, живлячого Ф, і опір навантаження Ф, які
приймаються рівними 1 Ом.
В початковій формулі (2) як функція H(ω) використовується деякий
поліном п-й ступеня Рn(х), який повинен володіти певними
властивостями:
поліном повинен бути достатньо простим;
в інтервалі змінної х[0,1], в якому знаходяться корені полінома, його
значення повинне бути малим, не перевищуючим по модулю одиниці;
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за межами цього інтервалу (х > 1) поліном повинен круто
зростати по модулю.
Такий хід полінома забезпечує потрібну форму частотної
характеристики Ф-прототипа в смузі пропускання і в смузі
загороди.
Таким чином, частотна характеристика коефіцієнта
ослаблення по потужності Кб(ω) для нормованого Ф-прототипа
нижніх частот може бути представлений у вигляді
(3)
а частотна характеристика загасання

(4)
дее
- нормована частота пропускання Ф-прототіпа;
h = ai— нормуючий множник, обчислюваний по
допустимомуу
рівню загасання (Ап) в смузі
пропускання; n — ступінь полінома, рівний числу реактивних
елементів Ф.
Велічина- завжди позитивна і є
мірою нерівномірностіи
загасання в смузі
пропускання.
Як поліноми Рп(х), що апроксимують частотну характеристику
ослаблення, звичайно використовуються поліном Баттерворта
(5)
або поліном Чебишева першого роду, який в тригонометричній
формі запису має вигляд
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(6)
Графічно ці поліноми відображені на мал. 2.
При збільшенні ступеня полінома n величина Вп(х) буде
менше відрізняться від нуля в інтервалі х[0.1] і зростати х >1.
Цей поліном є монотонною функцією х і відповідає
«максимально плоскій частотній характеристиці» ФНЧ: Kxhx
= 1. + 22n

Мал. 2. Поліноми: а — Баттерворта, би — Чебишева
Поліном Тn(x) осцилює від 0 до ±1 в інтервалі х[0...1], а
потім монотонно росте при х > 1. Кількість осциляції
збільшується із зростанням n, одночасно зростає крутизна
характеристики при х > 1. Поліном Тn(x) при х > 1 росте
швидше, ніж будь-який інший поліном при рівних
ступенях п. Відповідна частотна характеристика
називається «чебишевською»:

(7)
Таким чином, при однаковій крутизні характеристик в
інтервалі х > 1 реальний «чебишевский фільтр» має менше
число реактивних елементів n, ніж «максимально плоский»,
проте він більш чутливий до відхилень величин
індуктивностей і ємностей елементів, створюючих Ф, від
розрахункових номіналів.
Схема
реального
ФНЧ
з
полиномиальною
характеристикою називається «сходовою». Індуктивні
елементи сполучені в ній послідовно, а ємності —
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паралельно (мал. 3, а, б). Варіанти схеми відрізняються
кількістю реактивних елементів, яка може бути парною або
непарною, при цьому схема може починатися з
індуктивності або з ємності. Переважні схеми з непарним п,
оскільки при цьому Ф стає симетричним, а його частотні
характеристики однаковими з боку входу і виходу.

Мал. 3. Схеми фільтрів: а — реального
сходового ФНЧ; б — Ф- прототипа

Тут прийняті наступні позначення: g0 — опір генератора,
якщо перший елемент схеми g1 — місткість; g0 — провідність
генератора, якщо g1 - індуктивність; gn+1 - опір навантаження,
якщо останній елемент схеми gn — місткість; gn+1 —
провідність навантаження, якщо gn — індуктивність.

Нагадаємо, що для Ф-прототипа проведено нормування, при
цьому
.Роботу ФНЧ можна пояснити таким чином. На низьких
частотах діапазону опір послідовних індуктивних елементів
мале, а опір паралельних елементів ємностей— велике, тому
майже вся вхідна напруга падає на елементах місткостей і
передається на вихід Ф до навантаження з малим ослабленням.
У міру зростання частоти вхідного сигналу ω опору Хи
ростуть, а XCi падають. Одночасно падає вхідний опір ланок
сходової схеми Xi
створюючих послідовні резонансні контури. Це сприяє
зростанню струму через Ci і збереженню постійності напруги на
елементах місткостей і на виході Ф. На частотах, що
перевищують частоту резонансу контурів Li, Ci, опір Xi починає
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монотонно рости при подальшому зменшенні XCi. При цьому
напруга на XCi і на навантаженні монотонно зменшується тобто
збільшується ослаблення, вноситься Ф. В результаті, частотна
характеристика відповідає зображеній на мал. 1, а.
Отже, синтез фільтру проводиться на основі схеми Фпрототіпа, представляючою ФНЧ з сходовою структурою і
нормованими параметрами. Частотна характеристика загасання
Ф апроксимується при цьому рівнянням (4).
Першим кроком синтезу Ф є вибір типу полінома Pn(x), що
визначає хід частотної характеристики Ф.
Другим кроком синтезу є визначення необхідного числа
реактивних елементів n Ф-прототипа виходячи з максимальної
допустимої величини загасання в смузі пропускання ^, заданого
загасання в смузі загороди Аа, а також із значення нормованої
частоти ха, відповідної загасанню Аа.
Третій крок синтезу — це знаходження значень параметрів
елементів Ф- прототипу (g\).
Ці значення для вживаних поліномів і різних величин з
обчислені, табульовані і містяться в довідниках. Помітимо, що
при симетрії схеми Ф виконуються співвідношення: g0 =
gn+1=1;
Четвертим кроком є знаходження значень елементів схеми
реального Ф (ФНЧ, ППФ і ін.) виходячи із знайдених значень g для
Ф-прототіпа. Розрахунок проводиться по наступних
формулах:

(8)
Останнім кроком синтезу мікрохвильового Ф є його
конструктивна
розробка.
Реалізація
послідовних
індуктивностей і паралельних ємностей можлива на основі
елементів із зосередженими параметрами (Li, Ci), або на основі
відрізків ліній передачі, які є елементами з розподіленими
параметрами.
Елементи із зосередженими параметрами є навісними або
конструктивними конденсаторами і котушками індуктивності. Їх
розміри повинні бути значно менше довжини електромагнітної
хвилі, а супутні паразитні параметри можливо меншої величини.
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Такі елементи можуть працювати в достатньо широкій смузі
частот, проте їх застосування обмежено дециметровим
діапазоном хвиль; на більш коротких хвилях використовуються
елементи, виконані на основі відрізків ліній передачі.
Для прикладу на мал. 4 зображена топологія ФНЧ,
виконаного на елементах з відрізків мікрополоскової лінії (МПЛ)
з різними хвильовими опорами і малими геометричними
розмірами щодо довжини хвилі. Такі елементи називають
«напівзосередженими ».
Відзначимо, що хвильовий опір відрізка МПЛ звичайно не
перевищує 120... 140 Ом і обмежується технологічно
реалізовуваною мінімальною шириною полоскового провідника
(50. 100 мкм). Мінімальний опір хвильового опору МПЛ складає

Мал.
4. Топологія 7-елементного ФНЧ, виконаного на
основі МПЛ
10...20 Ом і обмежується можливою появою хвиль вищих типів
на ділянках з широким провідником.
Відрізки МП Л збільшеної ширини (Wc) з хвильовим опором
Z0C < Z0 еквівалентні паралельній місткості, величина якої

(9)
Відрізки МПЛ малої ширини (WL) з хвильовим опором Z0L >
Z0 еквівалентні послідовним індуктивностям з величиною
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(10)
В приведених формулах εэфС і εэфL - ефективна діелектрична
проникність матеріалу підкладки МПЛ на ділянках з
елементами місткостей і індуктивних, а l — довжина
відповідних ділянок. Приведені формули справедливі, якщо
шукані довжини відрізків МПЛ

добре

що
реалізується в дециметровому діапазоні хвиль.
На більш коротких хвилях, наприклад в сантиметровому
діапазоні, реактивні елементи можуть бути реалізований у вигляді
замкнутих або розімкнених на кінці відрізків МПЛ. Вхідний опір
таких відрізків знаходиться з рівнянь:
хjZlвх0 = jZ0tgβl (для короткозамкнутої ЛП) або
хjZlвх 0=-jZ0 ctgβl (для розімкненої на кінці ЛП).
Як видно, вхідний реактивний опір знакозмінний і може
бути місткістю або індуктивною залежно від вибраної довжини
l, що дозволяє застосовувати такі відрізки ЛП як
частотозалежних елементів ємностей або індуктивних.
Відзначимо, що замкнуті або розімкнені на кінцях відрізки ЛП
довжиною λл /4 або λл /2 еквівалентні паралельним або
послідовним
резонансним
коливальним
контурам
і
використовуються при синтезі ППФ і ПЗФ.
2. Опис лабораторної установки
Лабораторна установка призначена для дослідження частотної
залежності КСХ і загасання досліджуваних вузлів в діапазоні
0,01.2,14 ГГц.
Основою установки є «Вимірник КСХ панорамний» типа Р2106, до складу якого входять: генератор частоти, що
гойдається, блок індикаторний і комплект НВЧ- вузлів, датчик
КСХ (направлений міст), детекторна головка, що містить,
коаксіальні навантаження і атенюатори, короткозамикачі,
перехідники, сполучні кабелі. Необхідні відомості про прилад
Р2-106 містяться в лабораторній роботі № 1.
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3. Проведення роботи

3.1. Досліджувані фільтри і характеристики, що
виміряються
Пропонується досліджувати п'ять ФНЧ, виконаних на
основі МПЛ. Один з Ц містить напівзосереджені реактивні
елементи (див. мал. 4). Інші виконані на елементах із
зосередженими параметрами (на основі мініатюрних катушок
індуктивності і конденсаторів). Фільтри різні по кількості
реактивних елементів (трьох або семиелементні) і володіють
«чебишевською» або «максимально плоскою частотною
характеристикою». Всі фільтри виконані на діелектричній
платні, поміщені в металеві корпуси і мають по два коаксіальні
приєднувальні роз'єми типу кубла.
Основними характеристиками фільтрів є частотні
характеристики
загасання
проходячих
сигналів
А(ω).
Досліджуваним ФНЧ відповідає характеристика мал. 1, а. Тут
смуга пропускання нижніх частот знаходиться в межах 0.ωп, а
смуга загороди верхніх частот — вище за частоту ωа.
Частотний інтервал ωп .ωа є перехідним, його величина
скорочується із збільшенням числа реактивних елементів і
залежить від вибору розрахункового полінома.
Досліджувані фільтри є тими, що відображають.
Зростанню загасання А(з) відповідає зростання потужності
хвилі відображеної від входу Ф. тому частотні властивості Ф
можуть бути також описаний залежністю КСХ або модуля
коефіцієнта віддзеркалення (|Г|) від частоти. Нагадаємо, що

(11)
Зрозуміло, що із зростанням загасання А(ω) величини |Г| і
Kсв також зростають.
У вимірювальній техніці іноді користуються поняттям
«зворотне загасання», яке як і |Г|, виражається через потужності
падаючої і відображеної хвилі
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(12)
В цьому випадку зростанню А- відповідає зменшення Ротр |Г| і
Kсв.
В даній роботі вимірюються характеристики зворотного
загасання фільтрів Аобр (ω), при цьому вихід будь-кого Ф повинен
бути навантажений на узгоджене навантаження.

3.2. Вимірювання характеристик фільтрів
УВАГА! Коаксіальні НВЧ- роз'єми вимірювальної установки і
роз'єми Ф мають однаковий хвильовий опір Z0 = 50 Ом, проте
різні по конструкції і діаметрам провідників, що сполучаються.
Роз'єми, встановлені на Ф, типу кубла. Сполучати можна
роз'єми, що тільки конструктивно сполучаються, один з яких
повинен бути кубла, а інший штирьового типу. Для роз'ємів, що
не сполучаються, слід застосовувати «переходи». Щоб уникнути
поломок сполучати роз'єми слід акуратно. При монтажі схеми і
роботі з установкою недопустимі круті вигини сполучних
кабелів.
Перед проведенням експерименту слід підготувати до
роботи прилад Р2-106 (див. п. 2.1 лабораторної роботи № 1).
Значення нижньої частоти діапазону слідує встановити f1 =
0,1 ГГц, а верхньої частоти f2 = 1,5 ГГц. В процесі досліджень
робочий діапазон може бути змінений.
В роботі вимірюються частотні характеристики зворотних
втрат Аоб р(ω) і загасання фільтрів А(ω).
Вимірювання зворотного загасання (так само як при
вимірюваннях
КСХ)
проводиться
після
попереднього
калібрування приладу в режимі холостого ходу і короткого
замикання (див. структурну схему — мал. 1 лабораторної
роботи № 1). Один з роз'ємів Ф визначається як вхідний і
підключається до роз'єму Zх датчика КСХ (направленого
моста), низькочастотний вихід якого з'єднується коаксіальним
кабелем з входом А блоку індикатора. Другий роз'єм Ф —
вихідний, навантажується на злагоджене навантаження з Kсв ≤
1,2. Характеристика зворотних втрат спостерігається на екрані
індикатора. Конкретні значення Аодр(ω) відлічуються по табло
каналу 1 для характерних значень частоти (ωп ωа і ін.). Відповідні
частоти відлічуються по табло «M». В процесі вимірювань слід
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зняти осцилограми залежності Аоб (ω), нанести на них
координатні осі, координати точок вимірювання, вказати
вибраний масштаб.
Вимірювання ослаблення Ц проводиться відповідно до
структурної схеми мал. 2 лабораторної роботи № 1.
Підготовлений до роботи вимірник калібрується за допомогою
коаксіального аттенюатора з відомим ослабленням А = 10 дБ.
Перед вимірюваннями А(ω) замість калібрувального
атенюатора
включається
досліджуваний
Ф,
який
знаходитиметься між НВЧ- виходом ГКЧ і входом детекторної
головки, сполученої з входом В індикатора.
Отримане зображення характеристики А(ω) слід оформити у
вигляді осцилограми, на яку наносяться координатні осі,
координати характерних точок вимірювання, тобто значення
А(ω) і ω, а також указується вибраний масштаб.

4. Зміст звіту
Звіт по лабораторній роботі повинен містити:
мета роботи;
короткий опис досліджуваних фільтрів;
визначення основних параметрів, характеристик, що
виміряються;
осцилограми зміряних частотних характеристик з вказівкою
координатних осей, масштабу, значень зміряних величин в
характерних крапках;
аналіз результатів вимірювань (аналіз ходу характеристик,
їх порівняння для різних Ц і пояснення їх ходу, порівняння
зміряних і очікуваних теоретичних характеристик);
висновки по роботі.
5. Контрольні питання
1. Частотні фільтри, їх призначення, застосування.
2. Класифікація фільтрів по виду частотної
характеристики, особливі частотні крапки на
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характеристиках, позначення їх координат.
3. Зміст синтезу фільтрів.
4. Поняття про «фільтр-прототипі, його умовні нормовані
характеристики.
5. Поліноми, що використовуються при синтезі фільтрів,
властивостей а поліномів, відмінності в характеристиках
фільтрів, що синтезуються.
6. Сходова схема реального ФНЧ і Ф-прототіпа.
7. Принцип дії ФНЧ.
8. Способи реалізації фільтрів. Фільтри на елементах із
зосередженими, напівзосередженими і розподіленими
параметрами.
9. Досліджувані фільтри і їх характеристики.
10. Методика вимірювань частотних характеристик фільтрів.
11. Отримані результати, осцилограми, їх порівняння, аналіз.
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